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“Volem ser portadors d’espe-
rança i, per això, afavorim i aju-
dem tots els moviments que nei-
xen per refer una societat en pau,
una societat de justícia, dinamis-
me i respecte a la natura”: són pa-
raules de Joaquim Vallmajó, l’es-
perit del qual recull el Grup d’Em-
pordanesos i Empordaneses per
la Solidaritat (GEES) una de les
entitats amb més trajectòria a Fi-
gueres, que des del 1994 treballa
en quatre eixos fundacionals: la
cooperació al desenvolupament,
la sensibilització, la pau i la justí-
cia. “L’entitat està lligada a la fi-
losofia de Joaquim Vallmajó i la
defensa dels drets humans, des
dels inicis fins a l’actualitat” des-
taca Jordi Roig, un dels membres
més antics del GEES. 

Durant els primers anys, “la
nostra línia de treball anava des-
tinada a sensibilitzar la conscièn-
cia de la societat sobre les desi-
gualtats entre el nord i el sud, a
través de xerrades i exposicions”.
L’any 2002, el GEES va coorga-
nitzar un curs amb l’ajuntament,
obert a les entitats del consell de
cooperació amb entitats d’immi-
grants, essent una d’aquestes en-
titats Kawral Fuladu. En aquell
moment es va iniciar la col·labo-
ració amb el grup de senegalesos
residents a l’Empordà. “Vam de-
tectar que la gent marxava dels
seus pobles d’origen perquè allà
no hi havia mitjans de vida i vam
iniciar els primers projectes al Se-
negal, a la regió de Kolda”.

Seguiment dels projectes
L’any 2011 es van tirar endavant
diferents iniciatives de codesen-
volupament amb el Senegal en
col·laboració estreta amb Kawral
Fuladu: un projecte a la comuni-
tat rural de Nemataba amb el
control de les collites i distribu-
ció al mercat provincial de Velin-
gara dels excedents; la construc-
ció d’un dipòsit de 50.000 litres
d’aigua, per tal de completar la
distribució d’aigua potable als ha-
bitants de Medina Cherif i final-
ment a la localitat de Nianao,
l’ampliació d’una superfície con-
reable amb 10 hectàrees. Durant
el 2012 es va fer el seguiment.

L’altre gran eix en què treballa
el GEES és el de la sensibilització
i es plasma al llarg de l’any en

múltiples activitats. La presenta-
ció de l’agenda llatinoamericana
inspirada en els moviments so-
cials llatinoamericans es fa sem-
pre a  finals d’any juntament amb
el calendari solidari. Com a re-
sultat de quinze anys de calenda-
ri del GEES, l’any passat es va pu-
blicar el llibre  Una pedra a la sa-
bata, un passeig per aquesta pe-
tita història a través de les imat-
ges i els textos publicats, dels
quals es va fer una selecció que
il·luminés tant l’esperit com l’ob-
jectiu que inspiren la seva publi-
cació.  “L’elaboració del calenda-

ri és una tasca important cada
any, una eina de sensibilització
sobre temes tan actuals com ara
l’habitatge”. Un altre dels projec-
tes importants de l’any passat va
ser l’edició del llibre dedicat a
Joaquim Vallmajó Àfrica al cor,
que es va impulsar gràcies al mis-
sioner del mateix orde religiós i
també empordanès, Pep Frigola.

La implicació del GEES per-
què finalment es conegui la his-
tòria de la veritat sobre Ruanda,
ha estat una de les tasques més
importants de l’entitat els darrers
anys. L’assassinat de Joaquim

Vallmajó, i el de tres cooperants
de l’organització Metges del Món,
va donar peu a una querella con-
tra alts càrrecs de Ruanda que es
presentà a l’Audiència Nacional
per tal que fossin investigades les
seves morts i les de centenars de
milers de ruandesos i congolesos.
Al mateix temps, la querella ha
servit per iniciar un diàleg intra-
ruandès del que ja se n’ha fet di-
verses edicions, amb la participa-
ció de persones de  diferents èt-
nies i grups socials del país. 

En l’apartat de l’educació per
la pau i la sensibilitat dels drets

humans, “el missatge que volem
donar és que malgrat la crisi no
hi ha fronteres i que no hem de
renunciar mai a fer cooperació”,
destaca Roig.  La sensibilització
és, a hores d’ara, un dels pilars fo-
namentals del GEES i en aquest
sentit destaca el seminari que es
va fer a l’institut  Olivar Gran di-
rigit a la cultura de la pau i la re-
solució de conflictes.

El GEES és una entitat forma-
da per voluntaris i tots els recur-
sos que reben es destinen direc-
tament als projectes, amb la co-
munitat de senegalesos, tant al
Senegal com a l’Empordà. L’estiu
passat va becar un grup de noies
catalanoafricanes, perquè realit-
zessin un curs de medicina tropi-
cal  a Girona.
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Per la pau i els drets humans
El GEES coopera amb l’Àfrica, seguint la petja de Quim Vallmajó
El Grup d’Empordanesos i Empordaneses per la Solidaritat (GEES) va néixer la primavera de 1994 arran de la
desaparició i mort violenta de Joaquim Vallmajó a Ruanda i des de llavors un dels seus principals objectius ha
estat l’apropament a Àfrica, tot denunciant les desigualtats nord-sud i les injústicies socials a la comarca.

GEES

Enguany el calendari del GEES per
la solidaritat versa sobre la
desobediència i les seves virtuts.
Inclou textos i il·lustracions.
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CALENDARI DEL GEES
Sobre la desobediència

Membres del GEES van visitar l’Àfrica el 2009 per fer seguiment dels projectes iniciats al territori. EMPORDÀ

GEES

Qui pateix i qui guanya en els conflictes armats?, títol del cicle de xerrades
del 2013, que va tenir lloc el Teatre El Jardí com a escenari, amb ponents com
el periodista Bru Rovira i Jordi Palou, director del Memorial Democràtic. També
van fer-se sessions a l’institut Olivar Gran i per portar el missatge als joves.
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CICLE DE XERRADES I JORNADES DE SENSIBILITZACIÓ
Adreçades als alumnes dels instituts i obertes al públic

El GEES (1994) va dedicar els
primers anys  de vida a la

sensibilització  de la necessitat de
fer polítiques públiques de solidari-
tat i cooperació i també a la promo-
ció dels consells municipals de co-
operació, com el de Figueres. La
seva activitat passà per la promoció
en el marc de la Coordinadora d’En-
titats i ONG de l’Alt Empordà del
menjador social a la ciutat.  Les se-
ves inquietuds, dins l’àmbit drets
humans i de la pau, van fer que el
GEES proposés el Castell per la Pau,
per convertir el recinte en un centre
internacional de referència sobre
missions de pau. FIGUERES | S. F.

Subvencionats per l’Ajuntament
L’ajuntament de Figueres, el 2013
atorgà 4.100 euros pel projecte: Qui
pateix i qui hi guanya en els conflic-
tes armats?, adreçat als joves.
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Una entitat amb divuit
anys de trajectòria

Fuga i pors d’Ivan el Petulant
és el títol del relat guanyador,
amb 27 punts d’un resultat mà-
xim de 35, del concurs pilot de re-
lats virtual i col·laboratiu Quatre
ratlles (4-), organitzat per la Bi-
blioteca Fages de Climent de Fi-
gueres, a través de l’empresa

Quatre ratlles (4-) i amb la col·la-
boració del Servei de Bibliote-
ques de la Generalitat de Catalu-
nya.

Dissabte passat va tenir lloc, a
la Biblioteca, una trobada pre-
sencial entre els participants on
es van lliurar els premis. La tro-
bada va servir per posar cara a

tots els participants assistents,
que fins al moment havien inter-
actuat virtualment sota noms re-
als o àlies. El resultat del concurs
han estat dos relats elaborats de
manera col·laborativa pels parti-
cipants, distribuïts en dos grups,
que van partir d’un text proposat
per l’escriptora Llucia Ramis.
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«Fuga i pors d’Ivan el Petulant» ha estat el guanyador d’aquesta primera edició!

La biblioteca de Figueres lliura els 
premis del concurs de relats en línia 

La trobada presencial dels participants, a la biblioteca. FRANCESC AGUILERA
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